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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ար փի նե Մ. Ա վե տիս յան 

ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐՍԵՍ 
ԼԱՄԲՐՈՆԱՑՈՒ ՆԵՐԲՈՂՆԵՐՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր -  Ներ սես  Լամբ րո նա ցի,  Կի լի կիա, ե կե-
ղե ցա կան գոր ծիչ, ներ բող, նո րա կազ մութ յուն ներ, ա ծա կան, 
բայ, գո յա կան, մակ բայ, ա ծան ցա վոր:

 Մուտք.  Ներ սես  Լամբ րո նա ցին և ն րա ներ բող նե րը

 Ներ սես  Լամբ րո նա ցին (1153-1198 թթ.) հայ միջ նա դար յան գրա կա նութ-
յան բազ մաշ նորհ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է, ով հայտ նի է ա մե նա տար բեր 
աս պա րեզ նե րում իր բե ղուն գոր ծու նեութ յամբ. նա հե ղի նա կել է ներ բող ներ, 
տա ղեր, շա րա կան ներ, ճա ռեր, մեկ նութ յուն ներ, կա տա րել թարգ մա նութ-
յուն ներ:  Զու գա հե ռա բար՝  Լամբ րո նա ցին ե ղել է հա սա րա կա կան-պե տա կան 
գոր ծիչ, ե կե ղե ցու բա րե նո րո գիչ, հզոր հրա պա րա կա խոս և  քա րո զիչ:  Լի  նե-
լով հոգ ևոր նշա նա վոր գոր ծիչ՝  Լամբ րո նա ցին հիմ ել է գրչագ րա կան կենտ-
րոն, որ տեղ գրիչ ներն իր հանձ նա րա րութ յամբ ձե ռագ րեր են ըն դօ րի նա կել, 
ա վե լին՝ հենց ինքն է ձե ռագ րեր ար տագ րել:

 Հոր կող մից  Ներ սե սը իշ խա նա կան ծա գում ու ներ. հայ րը՝ Օ շին Բ-ն,  Կի-
լի կիա յի  Լամբ րոն բեր դի տերն էր:  Մայ րը՝  Շա հան դուխ տը,  Պահ լա վու նի 
տոհ մի ժա ռանգ էր. նրա եր կու հո րեղ բայր ներն էլ հա ջոր դա բար կա թո ղի-
կոս ներ դար ձան՝ Գ րի գոր Գ  Պահ լա վու նին (1113-1166 թթ.), ա պա նրա 
կրտսեր եղ բայր  Ներ սես Շ նոր հա լին (1166-1173 թթ.), ո րից հե տո էլ կա թո-
ղի կո սա կան գա հը ժա ռան գեց Գ րի գոր Դ Տ ղան, ո րը նրանց ա վագ եղ բոր՝ 
 Վա սիլ  Պահ լա վու նու որ դին էր: Այս պի սով՝  Լամբ րո նա ցու հա մար կար ծես 
սահ ման ված էր հոգ ևոր ծա ռա յութ յան ճա նա պար հը1, ո րի շնոր հիվ էլ, ըստ 
ա մե նայ նի, նրա ման կութ յունն ան ցավ ե կե ղե ցա կան մի ջա վայ րում: Վաղ 
հա սա կում ար ժա նա ցավ քա հա նա յա կան (1168 թ.), ա պա՝ ե պիս կո պո սա կան 
(1174 թ.) ձեռ նադ րութ յուն նե րի, իր ողջ կյան քում ա մեն բան ա րեց ի շահ հայ 
ե կե ղե ցու բա րե նո րո գութ յան և  հայ ժո ղովր դի բա րե կե ցութ յան, թո ղեց 
հսկա յա ծա վալ գրա կա նութ յուն, ո րը մեր ժո ղովր դի մշտամ ա հարս տութ-
*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 30.01.2019։
1 Տե՛ս Thomson R., Nerses of Lambron, Commentary on the Revelation of Saint John, Leuven-Paris-Dudley, MA, 
2007, p. 10.
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յուն նե րից է:  Ներ սես  Լամբ րո նա ցու քնա րա կան ժա ռան գութ յան լե զուն աչ-
քի է ընկ նում իր բա ռա պա շա րի յու րօ րի նա կութ յամբ, բա ռաս տեղծ ման և 
 բա ռօգ տա գործ ման ստեղ ծա րա րութ յունն ի վե րուստ տրված էր նրան: 

 Մեր այս ու սումն ա սի րութ յան մեջ քննելու ենք  Ներ սես  Լամբ րո նա-
ցու չորս ներ բող նե րում վկայ ված և  մեր կող մից վեր հան ված նո րա-
կազ մութ յուն նե րը:  Մեզ հա մար նո րագ յուտ բա ռե րի սկզբնաղբ յուր ծա ռա-
յած ներ բող նե րից ե րե քը (« Ներ բո ղեան ի  Վե րա փո խում…», « Ներ բո ղեան ի 
գա լուստն  Հոգ ւոյն Սր բոյ…», « Ներ բո ղեան ի  Համ բար ձում…») եր կար ժա-
մա նակ ա վան դա բար հա մար վել են ճա ռեր, սա կայն դրանք ինք նու րույն 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են: Այս մա սին ու սում ա սի րող 
Գ.  Հա կոբ յա նը գրում է. « Ճիշտ չի լի նի  Լամբ րո նա ցու ներ բող նե րը «ճառ» 
հա մա րել և դ նել նրա ար ձակ գոր ծե րի մեջ, ինչ պես ար վել է մինչև հի մա: 
Այդ ներ բող նե րը յու րա տե սակ չա փա ծո գոր ծեր են՝ թեև շատ հա ճախ ա ռանց 
հան գե րի ու տո ղատ ման, ինչ պես մեր բազ մա թիվ շա րա կան ներն ու տա-
ղե րը»2: Իսկ չոր րորդ՝  Ներ սես Շ նոր հա լուն նվիր ված « Գո վեստ ներ բո ղա կան 
պատ մագ րա կան բա նիւ…» ներ բողն ամ բող ջութ յամբ հան գա վոր ված չա-
փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն է: 

Լեզ վի բա ռա յին կազ մի նոր միա վոր նե րով հա մալ րու մը նրա հա րա փո-
փոխ հատ կութ յան ար տա հայ տութ յունն է, ո րը կա րող է ի րա կա նա նալ թե՛ 
ան հատ նե րի կող մից, թե՛ օ տար լե զու նե րի ազ դե ցութ յամբ:  Լեզ վի հա մալ-
րու մը տե ղի է ու նե նում նո րա բա նութ յուն նե րի շնոր հիվ. դրանք այն բա ռերն 
են, ո րոնք նոր են լե զու մուտք գոր ծել և  խո սող նե րի կող մից ըն կալ վում են 
որ պես նոր բա ռեր՝ կապ ված տվյալ ժո ղովր դի կյան քի ըն թա ցիկ պա հի հետ3: 

Այս տե սանկյ ու նից երբ դի տար կում ենք  Ներ սես  Լամբ րո նա ցու նո րա-
կազ մութ յուն նե րը, նկա տի ու նենք հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ ի րե նից 
ա ռաջ ոչ ոք այդ բա ռաձ ևե րը տվյալ ի մաստ նե րով չի կի րա ռել: Ու սում ա սի-
րութ յու նը կա տա րել ենք՝ հիմ վե լով գրա բա րի մա տե նագ րութ յան պահ պան-
ված ժա ռան գութ յունն ամ փո փող հե ղի նա կա վոր բա ռա րան նե րի ըն ձե ռած 
տվյալ նե րի վրա՝ մաս նա վո րա բար « Նոր հայ կա զեան բա ռա րան»-ի (այ սու-
հետ՝ ՆՀԲ)4:  Բա ղադր յալ բա ռե րում բա ղադ րիչ նե րի հա վել ման հեր թա կա-
նութ յու նը նշե լու հա մար օգտ վել ենք  Սեր գեյ  Գալստ յա նի մե թո դից5, ըստ ո րի՝ 
կոր փա կագ ծե րում՝ () դրել ենք ար մատ նե րը, իսկ ե թե բառն ու նի եր կու սից 
ա վե լի ի մաս տա կիր բա ղադ րիչ ներ, ա պա բա ռա կազ մա կան քայ լե րի հեր թա-
կա նութ յու նը նշել ենք ու ղիղ՝ [] փա կագ ծե րով:

Ա ռանձ նաց րել ենք նո րա կազ մութ յուն նե րի եր կու խումբ.
ա) նո րա կազ մութ յուն ներ, ո րոնք վկայ ված չեն գրա բա րի բա ռա րան նե-

րում,
բ) բա ռեր, ո րոնք վկայ ված են ՆՀԲ-ում, սա կայն օ րի նակ նե րը բեր վում 

են միայն  Ներ սես  Լամբ րո նա ցու ներ բող նե րից:

2 Հակոբյան Գ., Ներսես Լամբրոնացի, Եր., 1971, էջ 15:
3 Տե՛ս Մարտիրոսյան Ա., Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները, Եր., 
2007, էջ 30:
4 Բառարանների ամբողջական ցուցակը ներկայացված է օգտագործված գրականության ցանկում:
5 Տե՛ս Գալստյան Ս., Դպրոցական բառակազմական բառարան, Եր., 2011, էջ 6:
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1.  Նո րա կազ մութ յուն ներ, ո րոնք վկայ ված չեն գրա բա րի  
բա ռա րան նե րում 

Ան նիր հա կան, [ան(նիրհ)]ա կան - ՆՀԲ-ում «որ ոչ նիր հէ, ան նինջ, ան-
քուն» բա ցատ րութ յամբ կան ան նիրհ և  ան նիր հե լի ա ծա կան նե րը, ո րոնք 
եր բեմ կի րառ վում են նաև հրեշ տակ նե րին բնո րո շե լիս:  Լամբ րո նա ցին էլ, 
ի հա վե լում սրանց, -ա կան վեր ջա ծան ցով ստեղ ծում է մի նոր ա ծա կան, 
ո րը կի րա ռում է «հրեշ տա կա յին» ի մաս տով՝ « Տէր մեր հոգ ւոյն սրբոյ դա-
րան//  Տա ճար, ա թոռ և  օ թա րան// Ե կե ղեց ւոյ մեծ զգա յա րան// Ե րեսք ար-
թուն՝ ան նիր հա կան» ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, էջ 492) 6:

Ընկ լու զեալ, [(ըն|կլ )ուզ]եալ - ՆՀԲ-ում բեր ված է ընկ լու զա նեմ ձևը 
հետև յալ բա ցատ րութ յամբ՝ «իբր կլա նե լով ի վայր սու զա նել, հեղ ձու ցա նել»: 
 Լամբ րո նա ցու ներ բո ղում բա ռը գո յա կա նա կան կի րա ռութ յամբ ա ծա կան է՝ 
ընկ լու զեալք, որն ու նի խեղդ ված ներ, սուզ ված ներ նշա նա կութ յու նը՝ «Այ սօր 
խա ւա րաւ պատ րա նաց աշ խար հի ընկ լու զեալքս// Ըն կա լաք զլոյսն ի մա-
նա լի» (Ի գա լուստն  Հոգ ւոյն Սր բոյ, էջ 100) 7:

 Թագ նա կան, [(թագ)ն ]ա կան -  Թա քուն կամ թա գուն ա ծա կա նից -ա կան 
վեր ջա ծան ցով կազմ ված մի նոր ա ծա կան, ո րը տեքս տում կի րառ ված է «ոչ» 
ժխտա կա նի հետ՝ «ո՛չ թագ նա կան», և  ու նի «ան թա քույց, ակն հայտ, բա ցա-
հայտ» ի մաստ նե րը՝ «Որ պէս և  նա վար դա պե տեալ// Ոչ թագ նա կան// Այլ 
ի յայտ նի և  լու սա տու// Որք յայն փու թան» ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, էջ 496):

Թ ևաս քօղ, (թև )ա(ս| քօղ) - ՆՀԲ-ում կա միայն թևաս քօ ղեմ բա յը՝ «թևով 
որ պես քօ ղով պա տել և  ծած կել զինքն առ պատ կա ռա նաց» բա ցատ րութ-
յամբ: Այս բա յը հիմ ա կա նում կի րառ վում է սե րով բե նե րին8 բնո րո շե լու հա-
մար.  Լամբ րո նա ցին նո րա կերտ թևաս քօղ ա ծա կա նը նույն պես կի րա ռում 
է սե րով բե նե րի այդ հատ կա նիշն ընդգ ծե լու հա մար՝ «Ի կառս քե րով բէից 
Աս տո ւածդ բազ մեալ//  Թև ասքoղ  սերoբէիւքն սրբա բա նեալ» (Ի  Վե րա  փո -
խումն)9:

 Հայ րե նա գա ւառ, [(հայր)են]ա(գա ւառ) –  Հայ րե նի՝ «սեպ հա կան հօր, և 
 հարց, և  նախ նեաց» և  գա ւառ՝ «նա հանգ, աշ խարհ ա ռան ձինն, կողմն աշ-
խար հի, մա նա ւանդ հայ րե նի եր կիր» բա ռե րի միա վոր մամբ կազմ ված գո-
յա կան, ո րը տեքս տում կի րառ վում է «հայ րե նի եր կիր» նշա նա կութ յամբ՝ 
« Քան զի յե րև եալ դար ձու ցա նո ղին զգե րու թիւն մարդ կան// Ի պան դուխտս 
վայ րէ ի հայ րե նա գա ւառն վե րին» (Ի  Վե րա փո խումն)10:

 Պա րա րիչ, (պա րար)իչ - ՆՀԲ-ում վկայ ված է պա րա րել «պա րար տաց-
նել, գի րաց նել» բա յը, պա րա րումն գո յա կա նը և  պա րա րուն ա ծա կա նը:  Լամբ-
րո նա ցին-իչ դեր բա յա կան մաս նի կով ներ գոր ծա կան նշա նա կութ յամբ ստեղ-

6 Ներսէս Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Էջմիածին, 1865: 
7 Ներսէս Լամբրոնացի, Ատենաբանութիւն և ճառք, Կալկաթա, 1851:
8 «Սերովբե»-ն եբրայերեն բառ է, որ նշանակում է վառվող, կիզվող: Սուրբ Գրքում այս բառը հանդիպում 
է միայն Եսայու մարգարեության վեցերորդ գլխում, ըստ որի՝ սերովբեներն ունեն վեց թևեր, որոնցից 
երկուսով թռչում են, իսկ մյուս երկու զույգ թևերով ծածկում իրենց երեսներն ու ոտքերը (Ես. 6:2): Ըստ Սուրբ 
Հովհան Ոսկեբերանի՝ սերովբեներն այսպես են վարվում այն պատճառով, որ ի վիճակի չեն դիմանալու 
Տիրոջ Գահից ճառագող աստվածային փառքի լույսին և, ինչպես մարդիկ են երեսները ծածկում կայծակի 
փայլատակման ժամանակ, այնպես էլ նրանք, մշտապես Աստծո առաջ լինելով, սեփական թևերով սքողում 
են իրենց:
9 Հալէպի Քառասուն մանկունք եկեղեցու մատենադարան, ձեռ. 141, էջ 232:
10 ՄՄ ձեռ. 2682, թ. 2 բ:
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ծել է պա րա րիչ ա ծա կա նը, ո րը տեքս տում «սնու ցող» ի մաստն ու նի՝ «... և 
սե ղա նա ւո րե ցից զա նա պա կան կե րա կուր՝ հոգ ւոց պա րա րիչ» (Ի գա լուստն 
 Հոգ ւոյն Սր բոյ, էջ 99):

2.  Բա ռեր, ո րոնք վկայ ված են ՆՀԲ-ում, սա կայն օ րի նակ նե րը 
բեր վում են միայն  Ներ սես  Լամբ րո նա ցու ներ բող նե րից
 Բարձ րա բա զուկ, (բարձր)ա(բա զուկ) – ՆՀԲ-ում բառն ու նի և՛ ա ծա կա-

նա կան, և՛ մակ բա յա կան նշա նա կութ յուն հետև յալ բա ցատ րութ յամբ՝ «բարձր 
բազ կաւ, հզօր զօ րու թեամբ, պան ծա լի փա ռօք և  յաղ թու թեամբ»:  Լամբ րո նա ցին 
Ք րիս տո սի  Համ բարձ մա նը նվիր ված իր ներ բո ղում այս բա ռը կի րա ռել է 
որ պես մակ բայ՝ «... և բարձ րա բա զուկ ի վե րայ թշնա մեաց մեր ճախ րես-
ցուք» (Ի  Համ բար ձումն, էջ 75)11:

 Բո սո րա տիպ, (բո սոր)ա(տիպ) - ան վա նի հա յա գետ  Ժան- Պիեռ  Մա հեն 
հան գա մա նա լից քննում է «բո սոր»-ի ծագ ման հար ցե րը և  բա վա կան հե-
տաքր քիր դի տար կում եր ա նում12. նա նշում է, որ «բո սոր»-ը ոչ թե գույն 
նշա նա կող ա ծա կան է, այլ տե ղա նուն՝  Պա ղես տի նի  Բոս րա (Bosra) ա վա նը 
(ներ կա յիս՝ Bouseira), ո րը գտնվում է  Հոր դա նան գե տի մյուս ա փին,  Մեռ յալ 
ծո վից 30 կմ  հա րավ:  Ջոն Գ րե պի նի են թադր մամբ՝ Կ յու րեղ Ե րու սա ղե մա ցին 
« Կո չում ըն ծա յութ յան» իր քա րոզ նե րում, հա մե մա տե լով Ե սա յու գրքի հե-
րո սի ար յու նա թա թախ լա թե րը  Պի ղա տո սի դա տա րա նում  Հի սու սի հա գած 
կար միր զգես տի հետ, սխալ է եզ րա կաց րել, թե «բո սոր» «կար միր» է նշա-
նա կում. «Ի րա կա նում ո՛չ թե « Բո սոր», այլ «Ե դոմ» բա ռը կար միր գույ նի հետ 
կապ ու նի:  Կա րե լի է կար ծել, թե «Ե դոմ» և « Բո սոր» բա ռե րը պա րու նա կող 
մար գա րեութ յան մեկ տու նը կար դա լիս Կ յու րե ղը սխալ վել է՝ վեր ջի նիս վե-
րագ րե լով ա ռա ջի նի բա ցատ րութ յու նը»13:  Կար միր գույ նի ի մաս տով «բո սոր» 
բա ռի ա մե նա հին օ րի նակ նե րը կա րե լի է գտնել Գ րի գոր  Նա րե կա ցու, իսկ 
հե տա գա յում նաև  Ներ սես Շ նոր հա լու և  այ լոց եր կե րում:  Ներ սես  Լամբ րո-
նա ցին իր՝ Ք րիս տո սի համ բարձ մա նը նվիր ված ներ բո ղում կի րա ռում է մի 
նոր ա ծա կան՝ «բո սո րա տիպ», որն ու նի «ա րիւ նե րանգ, կարմ րո րակ» նշա-
նա կութ յուն նե րը՝ «... Մարմ ոյ հան դերձ ա րիւ նոտ ըն դե՞ր զգե ցեալ ես ի վե րայ 
աս տո ւա ծու թեանդ փա ռաց// Եւ բո սո րա տիպ գու նովդ զնոյն պա ճու ճեալ» 
(Ի  Համ բար ձումն, էջ 94):

 Գե րե դարձ, (գեր)ե(դարձ), [գե րի+ա>ե], [դարձ<դարձն՝ դառ նալ-ի 
բա յա կան բուն ար մա տը] – ՆՀԲ-ում այս բա ռի խոս քի մա սա յին եր կու 
տար բե րակ ներ կան ի րենց օ րի նակ նե րով. որ պես գո յա կան այն ու նի «դարձ 
գե րեաց կամ գե րու թեան» նշա նա կութ յու նը, այ սինքն՝ խոս քը գե րի նե րի դար-
ձի եր ևույ թի մա սին է: Ա ծա կա նա կան կի րա ռութ յու նը նո րա կազ մութ յուն է, 
և  այս դեպ քում բառն ու նի «դար ձու ցիչ գե րեաց կամ գե րու թեան», այ սինքն՝ 
գե րի նե րին վե րա դարձ նող նշա նա կութ յու նը՝ « Զի գե րե դարձն զմեզ յերկ նից 
քա ղաքն ա ծեալ ամ րա ցոյց» (Ի  Համ բար ձումն, էջ 76):

 Կարմ րա ներկ, (կարմր)ա(ներկ), [կարմր<կար միր] - կար միր և  ներկ 

11 Ներսէս Լամբրոնացի, Ատենաբանութիւն և ճառք, Կալկաթա, 1851:
12 Տե՛ս Մահե Ժ. Պ., «Բոսոր» ածականը Նարեկացու տաղերում. Առասպելական մի գույն, «Բանբեր Մատե-
նա դարանի», Եր., 2018, էջ 5-13:
13 Նույն տեղում, էջ 7:
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ՒՆբա ռե րի հա մադր մամբ ստեղծ ված մի նոր ա ծա կան՝ «ներ կեալ ի գոյն կար-

միր»:  Բա ռի ի մաստն ուղ ղա կիո րեն բխում է բա ղադ րիչ նե րի ի մաս տից՝ 
կարմ րե րանգ, ծի րա նի՝ «Եւ թէ պարզ բնու թիւն ան մար մին//  Կարմ րա ներկ 
պատ մու ճա նաւ մարմ ոյ ո՞ր պէս զար դա րեալ// Իբր զփե սայ ընդ ա ռա գաստ 
երկ նից սի գա լով ըն թա նայ» (Ի  Համ բար ձումն, էջ 92):

 Հա ման մա նու թիւն, [հա մա(նման)]ու թիւն - ՆՀԲ-ում այս գո յա կա նը 
տրվում է հետև յալ բա ցատ րութ յամբ՝ «նմա նակ ցու թիւն, նմա նու թիւն, նմա-
նօղն լի նել». նշված օ րի նակ նե րից եր ևում է, որ  Լամբ րո նա ցին իր աշ խա-
տութ յուն նե րում հա ճախ է կի րա ռել այս բա ռը՝ « Հո գիս ներ գոր ծու թեան յօ-
րի նէ զդա սա կար գու թիւն աս տի ճա նաց տա ճա րին// Ի հա ման մա նու թիւն 
երկ նա ւո րացն պա րուց» (Ի գա լուստն  Հոգ ւոյն Սր բոյ, էջ 120):

 Մե ծա րիչ, [(մեծ)ար]իչ - ՆՀԲ-ում տրված է մե ծա րեմ բա յը, որ նշա նա-
կում է «մեծ առ նել, մե ծա ցու ցա նել, գո վել, փա ռա վո րել». մե ծա րի չը  Լամբ րո-
նա ցին կի րա ռել է որ պես ա ծա կան՝ «որ մե ծա րէ, մե ծա րօղ» ի մաս տով՝ « Մար-
տի րո սացն մե ծա րիչ//  Չար չա րա նաց նո ցին գո վիչ// Ճգ նա վո րաց փա ռա-
ւո րիչ//  Հայ րա պետաց վա րուց պատ միչ» ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, էջ 469):

 Սառ նա մա ծեալ, (սառն)ա(մած)եալ - ՆՀԲ-ում կան սառ նա մած և  սառ-
նա մա ծեալ ա ծա կան նե րը՝ «մա ծեալ սա ռամբ կամ որ պէս խա ռըն ընդ սա ռին» 
բա ցատ րութ յամբ: Հ ղու մը տրված է միայն  Լամբ րո նա ցու եր կե րից:  Լամբ-
րո նա ցին կի րա ռել է «սառ նա մա ծեալ ախտք» ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, էջ 475) 
ար տա հայ տութ յու նը՝ ներ կա յաց նե լով ախ տե րի, մեղ քե րի՝ սա ռույ ցի պես 
քա րա ցած լի նե լը:

 Սի գա ճե մել, (սիգ)ա(ճեմ)ել, [սիգ<սէգ] - սի գալ «պեր ճա նալ, յո խոր-
տալ, փքա նալ» և  ճե մել «շրջա գա յիլ, քայ լել զբօ սա նօք» բա ռե րից կազմ ված 
մի նոր բայ, որ ՆՀԲ-ում բա ցատր վում է որ պես «սի գա լով ճե մել, սի գա քայլ 
լի նել»՝ «Ու րա խա ցիր փե սայ բերկ րեալ//  Յե կե ղե ցի սի գա ճե մեալ//  Լու սոյ 
նշոյլ ի սա ծա գեալ// Արևդ ի մայր վե րա դար ձեալ ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, 
էջ 495):

Ս տո րա հե ղուլ, (ստոր)ա(հեղ)ուլ - այս բա յի բա ղադ րիչ նե րից ար դեն 
հաս կա նա լի է ի մաս տը, ըստ ՆՀԲ-ի՝ «ի վայր հե ղուլ, ստո րա ծո րիլ, ստո րա-
հո սել»:  Բա ռա րա նում նշված օ րի նակ նե րից պարզ է դառ նում, որ  Լամբ րո-
նա ցին տար բեր աշ խա տութ յուն նե րում հա ճախ է կի րա ռել բա ռը. մեր ու-
սում ա սի րութ յան ա ռար կա տեքս տե րում բա ռը բնու թագ րում է հրեշ տակ-
նե րի վար իջ նե լը՝ «Ս տո րա հե ղան զո ւար թունք, գու մա րե ցան ան մար մինք// 
Ի ջին սե րաւ բէք, խո նար հե ցան քե րաւ բէք» (Ի  Վե րա փո խումն)14:

Սր տա բոր բոք, (սրտ )ա[(բորբ)ոք] - ՆՀԲ-ում այս ա ծա կա նը տրված է 
հետև յալ նշա նա կութ յամբ՝ «բոր բո քեալ սրտիւ, անձ կա լից, ջեր մե ռանդն»՝ 
«Իւ րա քան չիւր ոք ի զգա յա րա նացն սրտա բոր բոք գթով համ բու րէր և 
ա սէր...» (Ի  Վե րա փո խումն)15:

 Տա ղեր գու թիւն, (տաղ)(երգ)ու թիւն - ՆՀԲ-ում բա ռը բա ցատր վում է 
որ պես «տա ղա սա ցու թիւն, եր գա բա նու թիւն»: Այս գո յա կա նով ար տա հայտ-
վում է տա ղը եր գե լու եր ևույ թը, ըստ  Վա րագ  Ներ սիս յա նի՝  Լամբ րո նա ցու 
խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է Շ նոր հա լու կող մից տա ղե րը եր գե լու նպա տա-

14 Հալէպի Քառասուն մանկունք եկեղեցու մատենադարան, ձեռ. 141, էջ 289:
15 Նույն տեղում, էջ 240:
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կով հար մար, պատ շա ճա վոր ե րաժշ տութ յամբ հո րի նե լուն16՝ « Շա րա  կա  նաց 
կարգ ա ճեց նէր//  Տա ղեր գու թիւնս ի ճահ առ նէր//  Քաղցր ձայ նիւք անջր-
պե տէր// Որ ե րա ժիշտ  Սուրբ  Հոգ ւոյն էր» ( Գո վեստ ներ բո ղա կան, էջ 477):

Ամ փո փում
 Խոս քի մա սա յին պատ կա նե լութ յան տե սանկյ ու նից բնու թագ րե լով  Լամբ -

րո  նա ցու ստեղ ծած բա ռա յին միա վոր նե րը՝ կա րող ենք նշել, որ մեր գտած 
նո րա կազ մութ յուն նե րի մեջ գե րակշ ռում են ա ծա կան նե րը՝ տասն մեկ, ու-
նենք եր կու բայ, ե րեք գո յա կան և  մեկ մակ բայ: Այս բո լոր բա ռե րը բնո րոշ 
են բարձր բա նաս տեղ ծա կան ո ճին, բո լո րը բա ղադր յալ կազ մութ յուն ներ են՝ 
ա ծան ցա վոր կամ բարդ, բար դա ծան ցա վոր: Ու նենք հու նա բան նա խա ծանց-
նե րով եր կու բառ բա յա կան կամ գո յա կա նա կան վեր ջա ծանց նե րով՝ հա մա-
ն մա նու թիւն, ստո րա հե ղուլ:  Մեկ բառ ու նի բնիկ ան- ժխտա կան նա խա-
ծանց և -ա կան վեր ջա ծանց՝ ան նիր հա կան:  Վեր ջա ծանց նե րից հան դի պում 
են -իչ, -եալ, -ութ յուն բա ռա կազ մա կան ձևույթ նե րը՝ մե ծա րիչ, պա րա րիչ, 
սառ նա մա ծեալ, հա ման մա նու թիւն, տա ղեր գու թիւն:  Բար դութ յուն նե րը 
կազմ ված են ա հո դա կա պով, ա ծա կան+գո յա կան՝ բո սո րա տիպ, հայ րե նա-
գա ւառ, կարմ րա ներկ, բարձ րա բա զուկ, ա ծա կան+բա յար մատ՝ սառ նա մա-
ծեալ, գո յա կան+բա յար մատ՝ սրտա բոր բոք, թևաս քօղ կա ղա պար նե րով:

Ա ծա կան - ան նիր հա կան, բո սո րա տիպ, գե րե դարձ, ընկ լու զեալ, թագ-
նա կան, թևաս քօղ, կարմ րա ներկ, մե ծա րիչ, պա րա րիչ, սառ նա մա ծեալ, 
սրտա բոր բոք,

 Բայ - սի գա ճե մել, ստո րա հե ղուլ,
 Գո յա կան - հա ման մա նու թիւն, հայ րե նա գա ւառ, տա ղեր գու թիւն,
 Մակ բայ - բարձ րա բա զուկ:
 Կար ևոր է նշել, որ այս նո րա կազ մութ յուն նե րը ստեղծ վե լուց հե տո կյան-

քի են կոչ վել և  բազ միցս կի րառ վել թե՛ հե ղի նա կի, թե՛ այ լոց կող մից, դրանց 
մի մա սը մտել է մեր լեզ վի մեջ և  կեն սու նակ է մինչ օրս, ինչ պես՝ բարձ-
րա բա զուկ, բո սո րա տիպ, գե րե դարձ, հա ման մա նու թիւն, հայ րե նա գա-
ւառ, կարմ րա ներկ (ձեռք է բե րել նաև գո յա կա նա կան ի մաստ), մե ծա րիչ, 
սառ նա մա ծեալ, սրտա բոր բոք, սի գա ճե մել, ստո րա հե ղուլ, տա ղեր գու-
թիւն17:

Ամ փո փե լով մեր ու սում ա սի րութ յու նը՝ նշենք, որ սա անդ րա դարձ էր 
 Ներ սես  Լամբ րո նա ցու քնա րա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մի փոքր հատ վա ծին 
միայն, քա նի որ հե ղի նա կը՝ որ պես բա ռա շի նա րար աչ քի է ընկ նում նաև իր 
ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, հատ կա պես թարգ մա նա կան գրա կա-
նութ յան մեջ:

Ար փի նե Մ. Ա վե տիս յան - մաս նա գի տա կան հե տաքրք րութ յուն-
նե րի շրջա նակն ընդգր կում է հա յոց լեզ վի պատ մութ յա նը՝ մաս նա-
վո րա պես պատ մա կան բա ռա գի տութ յա նը, ինչ պես նաև հա մե մա-

16 Տե՛ս Ներսիսյան Վ., Հայ միջնադարյան գրականության ժանրեր, Եր., 1984, էջ 179:
17 Հմմտ. Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, Եր., 1944, Ժամանակակից հայոց լեզվի 
բացատրական բառարան, Հր. Աճառյանի անվ. Լեզվի ինստիտուտ, Եր., 1969, Աղայան Է., Արդի հայերենի 
բացատրական բառարան, Եր., 1976:
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Summary

THE NEOLOGISMS IN THE PANEGYRICS OF NERSES LAMBRONATSI

Arpine M. Avetisyan 

Key words - Nerses Lambronaci, Cilicia, church figure, pan-
egyric, neologisms, adjective, verb, noun, adverb, derivative.

Nerses Lambronatsi (1153-1198) is one of the prominent representatives of 
the Armenian medieval literature. He is known by his diverse activities in vari-
ous fields. Lambronatsi is an author of many panegyrics, anthems, sharakans, 
speeches, interpretations and translations. The language of Nerses Lambronatsi’s 
poetic heritage has unique vocabulary: he is not only a great poet, but also an 
original word maker. There are about twenty neologisms in his panegyrics that 
we have chosen based on the "New Dictionary of Old Armenian Language". These 
neologisms have been quite viable, some of them have been incorporated into 
a collaborative vocabulary and are still being used.

Резюме

НОВООБРАЗОВАНИЯ В ОДАХ НЕРСЕСА ЛАМБРОНАЦИ

Арпине М. Аветисян

Ключевые слова – Нерсес Ламбронаци, Киликия, церков-
ный деятель, ода, новообразования, прилагательное, глагол, 
существительное, наречие, производный.

Нерсес Ламбронаци (1153-1198) один из выдающихся представителей 
армянской средневековой литературы, который известен своей разнообразной 
деятельностью в различных областях. Он автор песен, стихов, гимнов, речей, 
толкований и переводов. Язык лингвистического наследия Ламбронаци лек-
си чески уникален, он не только великий поэт, но и оригинальный слово-
создатель. Его оды содержат почти два десятка новообразований, которые мы 
выделили на основе «Нового словаря армянского языка». Эти новообразования 
были весьма жизнеспособны: некоторые из них были включены в 
общеупотребительную лексику и все еще используются.



116

REFERENCES
1. Agh’ayan E., Ardi hayereni bacatrakan bar’aran, Ye’r., 1976 (In Armenian).
2. Akinean N., Nerses Lambronaci, Vienna, 1956 (In Armenian).
3. Awetiqean G., Siwrmelean X., Awgerean M., Nor bar’girq haykazean lezui. 

Tparan i Srboyn Gh’azaru. Venetik, 1836-1837 (In Armenian).
4. Awgerean M., C’’elalean G., Ar’dz’er’n bar’aran haykazyan lezui. Surb Gh’azar. 

Venetik. 1865 (In Armenian).
5. Galstyan S., Dprocakan bar’akazmakan bar’aran, Ye’r., 2011 (In Armenian).
6. Gh’azaryan R’. S., Grabari bar’aran. Erevani Hamalsarani Hratarakch’ut’yun. 

Ye’r., 2000 (In Armenian)
7. Gh’azaryan R’. S., Avetisyan H. M., Norahayt bar’er grabarum. Erev’ani Petakan 

Hamalsaran, Ye’r., 2007 (In Armenian).
8. Hakobyan G., Nerses Lambronaci, Ye’r., 1971 (In Armenian).
9. Halepi Qar’asun mankunq yekegh’ecu matenadaran, N 141 (In Armenian).
10. Hovhannisyan L. Sh’., Grabari bar’aran - Nor haykazyan bar’aranum ch’vkayvac’ 

bar’er. Edit’ Print, Ye’r., 2010 (In Armenian).
11. Mahe Zh’. P., «Bosor» ac’akanə Narekacu tagh’erum. Ar’aspelakan mi guyn, 

Banber Matenadarani, Ye’r., 2018 (In Armenian).
12. Malxaseanc St., Hayeren bacatrakan bar’aran, Ye’r., 1944, Hr. Ac’’ar’yani anv. 

lezvi institut, Zh’amanakakic hayoc lezvi bacatrakan bar’aran, Ye’r., 1969 (In 
Armenian).

13. Martirosyan A., Ardi hayereni norabanut’yunneri bar’akazmakan kagh’aparnerə, 
Ye’r., 2007 (In Armenian).

14. MM N 2682 (In Armenian).
15. Nerses Lambronaci, Atenabanut’yun yev’ c’’ar’q, Kalkat’a, 1851 (In Armenian).
16. Nerses Sh’norhali, T’ugh’t’ əndhanrakan, Ejmiac’in, 1865 (In Armenian).
17. Nersisyan V., Hay mijnadaryan grakanut’yan zh’anrer, Ye’r., 1984 (In Armenian).


